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РЕШЕНИЕ №404:На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 
страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина, Общински 
съвет Балчик,
1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки 
в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 
01.07.2021 до 30.09.2021г., в размер на  – 243,19лв., отчетени 
като разход по Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, 
подпараграф 10-51;

№      по 
ред Отчетен 

месец

Извършени 
разходи за 

командировки 
в страната 
и получени 

средства 
от кмета 

на Община 
Балчик

Извършени 
разходи за 

командировки 
в чужбина 
и получени 

средства 
от кмета 

на Община 
Балчик

1 м. 07.2021г. 0,00лв. 0,00лв.

2 м. 08.2021г. 243,19лв. 0,00лв.

3 м. 09.2021г. 0,00лв. 0,00лв.

Общо 
243,19лв.

Общо :0,00лв.

№      по 
ред Отчетен 

месец

Извършени 
разходи за 

командировки 
в страната 
и получени 
средства от 

председателя  
на Общински 

съвет

Извършени 
разходи за 

командировки 
в чужбина 
и получени 
средства от 

председателя  
на Общински 

съвет

1 м. 07.2021г. 0,00лв. 0,00лв.

2 м. 08.2021г. 0,00лв. 0.00лв.

3 м. 09.2021г. 0,00лв. 0.00лв.

Общо :0,00лв. Общо :0,00лв.
РЕШЕНИЕ №405:На основание чл.21, ал.2, във връзка 
с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във 
връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 
чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА и справка 
по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА 
и чл.79 от АПК. 
1.Приема Наредба заизменение и допълнение наНаредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Балчик, със следния 
текст:
§1
В Глава Втора   Местни Такси
Раздел IV Такси за технически услуги и административни 
дейности
В чл.43, т.30 Одобряване  на  инвестиционни проекти  - фази  
ИП, ТП, РП, се правят следните изменения и допълнения: 
1.В таблицата в колона четвърта от т.30.1.1 до т.30.1.35 
цифрата 7 се променя на цифра 14.
2.Точка 30.1.19 се изменя така:

30.1.19 Производствени  сгради 
за селскостопански 
дейности – оранжерии, 
животновъдни сгради и 
съпътстващи ги сгради, 
съоръжения и инсталаци  
с площ над 1000 м2 
и капацитет над 100 
работни места

 100 лв./
дка

14 дни

3. Точка 30.1.28 се изменя така:

30.1.28 Производствени  сгради 
за селскостопански 
дейности – оранжерии, 
животновъдни сгради и 
съпътстващи ги сгради, 
съоръжения и инсталаци  
с площ над 1000 м2 и 
капацитет от 50 до 100 
работни места

 100 лв./дка 14 дни

4. Създава се нова т.30.1.38 със следното съдържание:

30.1.38 Производствени  сгради 
за селскостопански 
дейности – оранжерии, 
животновъдни сгради и 
съпътстващи ги сгради, 
съоръжения и инсталаци 
с площ над 1000 м2 и 
капацитет до 50 работни 
места 

 100 лв./дка 14 дни

5. Съответно от стари т.30.1.19 до т.30.1.26 стават от 
т.30.1.20 до т.30.1.27;

6. Съответно от стари т.30.1.28 до т.30.1.35 стават от 
т.30.1.29 до т.30.1.37;

7. Отменят се точките от 30.2.1 до 30.2.8, от 30.2.11 
до 30.2.12, т.30.2.15, т. 30.2.17, съответно т.30.2.9 
става т.30.2.1, т.30.2.10 става т.30.2.2, т.30.2.13 
става т.30.2.3, т. 30.2.12 става т.30.2.4, т.30.2.13 
става т.30.2.5, т. 30.2.14 става т. 30.2.6, точка 
30.2.16 става т.30.2.7;

В чл.43, в т.33 Издаване на разрешение за строеж се правят 
следните изменения и допълнения:

8.  Създават нови точки със следното съдържание:
9. Точка 33.11 се изменя така:
10. Съответно от стари т.33.11 до т. 33.14 стават от 

т.33.12 до т.33.15
11. Създава се нова т.33.16 със следното съдържание:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 26 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 28 октомври 2021 година
33.16  Оранжерии с площ от 200 до 1000 м2включително, 

безсъпътстващи сгради, постройки и производствени 
инсталаци

 200 лв. 7 дни

В чл.43 точка 36 Регистриране на строежите - издаване на удостоверение  за въвеждане в 
експлоатация се правят следните допълнения:

12. Създава се нова т.36.3.1. със следното съдържание:

36.3.1 Производствени  сгради за селскостопански дейности – 
оранжерии, животновъдни сгради и съпътстващи ги сгради, 
съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 
50 до 100 работни места

100 лв./
дка

7 дни

13. Създава се нова т.36.20 със следното съдържание:

36.20  Производствени  сгради за селскостопански дейности – 
оранжерии, животновъдни сгради и съпътстващи ги сгради, 
съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 
50 работни места

 100 лв./
дка

7 дни

14. Създават се нови т.46 и т. 47 със следното съдържание:

46 Издаване на Разрешение за промяна предназначение на 
сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване 
на строителни и монтажни работи по чл.147а от ЗУТ.

1 лв./ м2

но не 
п о д 
200лв. 

30 дни

47 Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот 150 лв. 14 дни
§2 
В Глава трета   - 
Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на 
физически и юридически лица
В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 13 се изменя така:

13 Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна 
собственост:

- разрешение
- с използване на стълба
- без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна 
собственост:

- разрешение
- с използване на стълба
- без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна 
собственост-разрешение

10.00лв.
120.00 лв./бр.
100.00 лв./бр.
10.00 лв.
70.00 лв./бр.
50.00 лв./бр.
10.00 лв. + 2.00 
лв./бр

2. От т.22 до т.24 се изменят така:

22 Косене с тревокосачка 60,00 лв./дка

23 Засаждане на дървета изкоп/засипване без включен 
материал

20,00 лв./бр.

24 Затревяване с включено тревно семе 15.0 в./м2
3. От т.26 до т.32 се изменят така:

26 Продажба на посадъчен материал:
- от непикирани едногодишни цветя 

от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/
1.50 лв./бр.
3.00 лв./бр.

27 Услуга с автомобил Зил – самосвал
- До 4 км 
- Над 4 км за всеки километър

60.00 лв.
5.00 лв./км

28 Услуга с автомобил Газ 53 самосвал
- До 4 км
- Над 4 км за всеки километър

45.00 лв.
5.00 лв./км

29 Услуга с автомобил Зил цистерна
- 1 курс в рамките на града
- За 1 км

60.00 лв.
5.00 лв.

30 Услуга с трактор
- Транспорт -  За 1 км. 
- За престой -  за 1 час 

3.00 лв. 10.00 лв.

30 А Услуга с дробилка
- за 1 час
- за ден

50.00лв.
400.00 лв.

31 Услуга с трактор – багер
- За час
 - За ден

50.00 лв.
360.00 лв.

32 Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час 70.00 лв.
4. От т.34 до т.36 се изменят така:

34 Услуга с мини челен товарач 
- за час  
- за ден

50.00 лв.
360.00 лв.

35 Услуга с контейнеровоз
- За 1 курс до Претоварна станция
- За 1 курс до регионално депо Стожер

120.00 лв. курс
300.00 лв. курс

36 Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за 
ВиК и ел.инсталации
А) трошено каменна настилка 
Б) асфалтова настилка 
В/ бетонна настилка 

30.00 лв./кв.м.
55.00 лв./кв.м.
30,00 лв./кв.м

5. Точка 41 от буква Б до буква Л се изменят така:
6. Създават се нови т. 71 и т.72 със следното съдържание:

71 Наем маса кръгла + покривка / диаметър 1,80 м./ 30 лв. на ден

72 Наем позиционирана сцена /комплект/ 650лв.на ден
РЕШЕНИЕ №406:На основание чл.21, ал.1, т. 10, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от 
Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. за БФП по 
процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА 
ГРИЖА + “, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана 
от Eвропейския съюз чрез Европейския социален фонд, Общински съвет – Балчик

1.Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис 
на заповед, като се задължава неотменно и безусловно, без протест и разноски, без никакви 
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този 
Запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на труда и социалната политика, 
главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
с адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №2, сумата от 20 655.94 лв. (двадесет хиляди шестотин 
петдесет и пет лева и 94 ст.), покриваща пълния размер на искания аванс по Административен 
договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 за проект “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА 
БАЛЧИК”, сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви 
необходимите документи за подаване на искане за 
авансово плащане по Административен договор № BG-
05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. и да ги представи 
пред Министерство на труда и социалната политика.

РЕШЕНИЕ №407:На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 
и чл.67 от Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и 
реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 1. Общински съвет - Балчик приема План за контрол и 
поддържане на площадките за игра на територията на 
община Балчик.
2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на 
община Балчик да предприеме всички необходими правни и 
фактически действия във връзка с реализирането на плана.
РЕШЕНИЕ №408:На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, 
чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява 
актуализираната бюджетна прогноза за период 2022 
г. – 2024 г. в частта и за местни дейности на Община 
Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на 
Министерство на финансите, както следва:
1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни 
приходи за 2022 година в размер на 13 473 266 лв. и разходи 
по групи от единната бюджетна класификация в местни 
дейности в общ размер на  12 249 399 лева.
 2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни 
приходи за 2023 година в размер на 13 803 610 лв. и разходи 
в местни дейности в размер на 12 421676 лева.    3. Одобрява 
актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от 
местни приходи за 2024 година в размер на 13 893 610 лв. и 
разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева.
РЕШЕНИЕ № 409:На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 
1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за 
Културното наследство, Общински съвет – Балчик    
1. Приема Правилника за устройството и дейността на 
Исторически музей гр. Балчик   
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме 
всички правни и фактически действия за изпълнение на 
настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №410:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 17 от Наредбата, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. Общински 
съвет Балчик:

1.Предоставя безвъзмездно стопанисването и управлението 
на  паметник на  културата от местно  значение    ТЕКЕТО 
„АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС“, находящ се в  
с. Оброчище, общ. Балчик, актуван с АПОС №247/08.04.2011г. 
на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- БАЛЧИК с код по БУЛСТАТ: 
000842945, представлявано от директора Радостина Енчева.
2. Оправомощава кмета на Община Балчик да извърши 
последващите правни и фактически действия по предаване 
и приемане на имота.
РЕШЕНИЕ №411:На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и 
ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост, актуализира годишната програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда 
на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. 
на ОбС-Балчик, като допълва: 

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има 
намерение да продаде” със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 
462 м2, представляващ ПИ № 02508.81.36 по кадастрлната 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 
278 м2, представляващ ПИ № 02508.81.136 по кад. карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“;
         Раздел ІІІ В – „Имоти, които Община Балчик има 
намерение да продаде на настанените в тях наематели“ със 
следния имот: 
         - Апартамент №15, вх.Б, ет.5, бл.34, жк „Балик“ гр. 
Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.55.1.30 по 
кад. карта на гр. Балчик.
         Раздел ІІІ Г – „Имоти, върху които Община Балчик има 
намерение да учреди право на ползване“ със следния имот:
        - Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 
№ 18160.501.47.1 по кад. карта на с. Гурково, общ. Балчик.  
РЕШЕНИЕ № 412:1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-
5/09.08.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си 
да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и 
Недко Иванов Недев по отношение на ПИ № 39459.504.162 
по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните“, целия с 
площ от 690 м2, като Недко Недев изкупи частта на Община 
Балчик, равняваща се на 90 м2 (деветдесет квадратни метра) 
идеални части, актувани с АОС № 4930/12.08.2021 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота 
в размер на  3251.00 лв. (три хиляди двеста петдесет и един 
лева).   
3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие 
с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от 
продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение 
на дейности от местно значение за село Кранево, община 
Балчик.  
4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши 
последващите правни и фактически действия по изпълнение 
на решението.  
РЕШЕНИЕ № 413:На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; 
чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 
ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински 
жилища, ползване и управление, приета с Решение № 
543/27.03.2014 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка 
със заявление вх. № 94-00-1420/23.08.2021 г. от Мариана 
Драганова Димитрова, настанена по административен ред, 
дава съгласие да се извърши продажба на: 
1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в 
сграда 02508.77.55.1.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
а именно: Апартамент № 15, ет.5, вх. Б, бл. 34 в ж.к “Балик” 
гр.Балчик, с площ от 66.82 м2 състоящ се от две стаи, кухня и 
сервизно помещение, общи части с площ от 7.85 м2 и изба с 


